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	فصل : إذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين مطهرتين ...
	الثاني عشر - مسألة ؛ (وإن أزيلت به النجاسة ، فانفصل متغيرا ، ... )
	الثالث عشر - مسألة ؛ (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها ،فهو طاهر )
	الرابع عشر - مسألة ؛ (و إن كان غير الأرض، فهو طاهر ،... )
	تنبيه :محل الخلاف ،وهو مراد المصنف ...
	تنبيه : كثير من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين ...
	فائدة : فعلى القول بنجاسته ،يكون المحل ...
	الخامس عشر - مسألة ؛ (وإن خلت بالطهارة منه امرأة ، فهو طهور )
	فائدة : ظاهر كلام المصنف ، أن الماء في محل التطهير ...
	فائدة : منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة ،...
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	الثاني ، هذا الخلاف في الماء الراكد ...
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	فصل ، وإذا اجتمع ماء نجس إلى ماء نجس، ولم يبلغ القلتين ،...
	التاسع عشر - مسألة؛ (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير ،...)
	فائدة : الإفاضة صب الماء ...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : طهر ، يعنى ...
	الثاني ، مفهوم قوله :أو بنزح يبقى بعده كثير ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، الماء المنزوح طهور ...
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	عشرون - مسألة؛( فإن كوثر بماء يسير ، ...)
	فصل :فأما الماء الذي يقع فيه بول الآدمى ،...
	فصل :فأما غير الماء من المائعات ...
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	تنبيهان ؛ أحدهما ، يخرج المصنف وغيره من مسألة زوال التغيير بنفسه ...
	الثاني ، قوله : أو بغير ماء ...
	الحادي عشر - مسألة ؛ (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
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	فصل : فإن كان في جانب النهر ، أو في وهذة منه ماء واقف ...
	فوائد ؛ إحدها :لو شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة، ...
	الثانية ، لو أخبره عدل بنجاسة الماء، ...
	الرابع وعشرون - مسألة ؛(وإذا شك في نجاسة الماء ،...)
	فصل : فإن أخبره أن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء، 
	الخامس عشر - مسألة ؛ (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس ،...)
	تنبيهان ؛ أحدهما ، إذا قلنا : يتحرى إذا كثر عدد الطاهر ...
	الثاني ، قوله : لم يتحر على الصحيح من المذاهب ...
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	فصل :ولا يحب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ ...
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	السادس والثلاثون - مسألة؛(ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة )
	تنبيه : قوله : ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ...
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	فوائد تتعلق بالدباغ ...
	السابع والثلاثون - مسألة ؛ (ولبن الميته نجس؛... )
	فائدة : حكم جلدة الإنفحة ،حكم الإنفحة ...
	فصل : وإن ماتت الدجاجة وفيها بيضة ...
	الثامن وثلاثون - مسألة؛ (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
	التاسع والعشرون - مسألة؛ (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)
	فائدة : في الصوف والشعر والريش المنفصل من الحيوان الحي ...
	فصل : وشعر الآدمى طاهر ...
	فصل : ولا يجوز استعمال شعر الآدمى وإن كان طاهرا ...
	فصل : وكل حيوان فحكم شعره حكم بقية أجزائه ...
	فصل : وهل يجوز الخرز بشعر الخنزير ؟ ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، إذا صلب قشر بيضة الميتة ...
	الثانية ، لو سلقت البيضة في نجاسة ...
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	أربعون - مسألة ؛ (يستحب لمن أراد دخول الخلاء ... )
	الحادي والأربعون - مسألة ؛ (ولا يدخله بشىء فيه ذكر الله تعالى)
	الثاني والأربعون - مسألة ؛ (ويقدم رجله اليسرى في الدخول ...)
	تنبيه :حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى ...
	فائدة :لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه ...
	الثالث والأربعون - مسألة ؛ (ويعتمد على رجله اليسرى)
	الرابع والأربعون - مسألة ؛ (ويتكلم)
	تنبيه : هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن ...
	فائدة : لبثة فوق حاجته مضر عند الأطباء ...
	تنبيه : حيث قلنا : لم يجز فيما تقدم ذكره ، فيكره
	السادس والأربعون - مسألة ؛ (فإذا خرج قال: غفرانك ،...)
	فضل : ويستحب أن يغطى رأسه ...
	السابع والأربعون - مسألة ؛ (وإن كان في الفضاء أبعد)
	الثامن والأربعون - مسألة ؛ ( واستتر وارتاد مكانا رخوا )
	التاسع والأربعون - مسألة ؛ (ولا يبول في شق ... )
	تنبيه : قوله : ولايبول في شق ولا سرب . يعنى ، يكره ...
	فصل : ويكره البول في الماء الركد ...
	تنبيه : مراده بالطريق هنا الطريق المسلوك ...
	تنبيهان ؛أحدهما، قوله :مثمرة. يعنى عليها ثمرة ...
	الثاني ، مفهوم قوله : مثمرة. أن له أن يبول ...
	فوائد :يكره بوله في ماء راكد مطلقا ...
	الخمسون -مسألة؛ (ولايستقبل الشمس ولا القمر)
	فائدة :يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع ...
	الحادي والخمسون - مسألة؛ (ولايجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء )
	الثاني والخمسون - مسألة؛ (وفي : استدبار فيه واستقبال في البنيان روايتان)
	فائدتان ؛ إحداهما ، يكفي انحرافه عن الجهة ...
	الثانية ،يكره استقبالها في الفضاء ...
	الثالث والخمسون - مسألة ؛(فإذا فرغ مسح بيده اليسرى ... )
	الرابع والخمسون - مسألة ؛(ولايمس ذكره بيمينه ...)
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يتنحنح ...
	فصل : والمرأة البكر كالرجل ...
	تنبيه : شمل كلام المصنف الذكر والأنثى ...
	فصل : والأقلف إن كانت بشرته لا تخرج من قلفته ...
	فائدة : لا يحيب الماء لغير المتعدى ...
	فائدة : لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج ..
	فوائد ؛ منها ، يبدأ الرجل والبكر بالقبل ...
	ومنها ، لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر ...
	فوائد ؛ منها ، يبدأ الرجل والبكر بالقبل ...
	ومنها ، لو انسد المخرج وانفتح غيره ...
	فصل :والأولى أن يبدأ الرجل بالاستنجاء في القبل ...
	تنبيه :هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة ...
	فصل :وإذا استنجى بالماء لم يحتج إلى التراب ...
	الثامن والخمسون - مسألة ؛ (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقى ،...)
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار ...
	فصل :ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا...
	تنبيه :حد الإنقاء بالأحجار ...
	فائدة :لو أتى بالعدد المعتبر ...
	التاسع والخمسون - مسألة ؛ (إلا الروث والعظام ... )
	فوائد تتعلق بالاستجمار ...
	الستون - مسالة ؛ (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ،...)
	فصل :ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار ...
	فصل :ويشترط للاستجمار الإنقاء وكمال العدد ...
	الحادي والستون - مسألة ؛ (فإن لم ينق بها ، زاد حتى ينقى)
	الثاني والستون - مسألة ؛ (ويقطع على وتر)
	فصل :وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ...
	فصل :ويجزئ الاستجمار في النادر ...
	الثالث والستون - مسألة ؛ ( ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح )
	الرابع والستون - مسالة ؛ (فإن توضأ قبلة ، فهل يصح وضوءه ؟... )
	تنبيه :عدم وجوب الاستنجاء منها ...
	فائدة : لو كانت النجاسة على غير السبيلين ...
	فائدة : إذا قلنا : يصح الوضوء قبل الاستنجاء ...

	باب السواك وسنة الوضوء
	الخامس والستون - مسالة ؛ (والسواك مسنون في جميع الأوقات)
	السادس والستون - مسألة ؛ (إلا للصائم بعد الزوال ... )
	فصل :أكثر أهل العلم يرون السواك سنة ،...
	فائدة :من سقطت أسنانه استاك على أسنانه ولسانه ...
	الثامن والستون - مسألة؛ (ويستاك بعود لين ... )
	تنبيه :ظاهر قوله :ويستاك بعود لين ...
	التاسع والستون - مسألة ؛ (فإن استاك بإصبعه ... )
	السبعون - مسألة ؛ (ويستاك عرضا ... )
	فائدة :قال في ((الفروع)) : ويفعله لحاجة ...
	تنبيه :في صفقة قوله :يكتحل وترا. ثلاثة أوجه ...
	فوائد جمة : تتعلق بالسواك ...
	فصول في الفطرة ...
	فصل : ونتف الإبط سنة ؛...
	فصل : ويستحب تقليم الأظافر ؛...
	فصل : ويستحب قص الشارب ؛ ...
	فصل : واتخاذ الشعر أفضل من إزالته
	فصل : وهل يكره حلق الرأس ...
	فصل : وحلق المرأة رأسها مكروه ، ...
	فصل : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة ...
	فصل : ويستحب التطيب ...
	فصل :ويستحب خضاب الشيب ...
	الحادي والسبعين - مسالة ؛ ( ويكره القزع )
	الثاني والسبعين - مسألة ، (ويجب الختان ... )
	فصل : ويشرع الختان في حق النساء ، ...
	فوائد تتعلق بالختان ...
	فصل : اختلف العلماء في الوقت الختان ، ...
	فوائد تتعلق بسنن الفطرة ...
	فائدة : كره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء ...
	فوائد ؛ إحداها ، يتعلق الوجوب بالنوم الناقص للوضوء ...
	الثانية ، غسلهما تعبد لا يعقل معناه ...
	الثالثة : إنما يغسلان لمعنى فيهما ...
	السادس والسبعون - مسالة ؛ ( والبداية بالمضمضة والاستنشاق ... )
	فائدتان ؛ إحدهما ، مساحة القلتين ،...
	والثانية ، لا يكفى وضع الماء في فمه ...
	السابع والسبعين - مسألة ؛ ( وتخليل اللحية ...)
	فائدتان ؛ إحداهما ، شعر غير اللحية ...
	والثانية ، صفة تحليل اللحية ...
	الثامن والسبعين - مسألة ؛ ( وتخليل الأصابع )
	التاسع والسبعين - مسألة ؛ ( والتيامن ) ...
	فائدتان ؛ إحدهما ، قال جماعة من الأصحاب ...
	والثانية ، يستحب المبالغة في غسل سائر الأعضاء ...
	الثمانين - مسألة؛(وأخذ ماء جديد للأذنين )
	فائدة : يستحب مسحها بعد مسح الرأس ...
	تنبيهات ؛ الأول ، هذه الأحكام إذا قلنا : هما من الرأس ...
	الثاني ، تقدم أن الأذنين من الرأس ...
	الثالث ،قوله :والغسلة الثانية والثالثة ...
	الحادي والثمانون - مسألة؛ (والغسلة الثانية والثالثة)
	فوائد تتعلق بسنن الوضوء ...

	باب فروض الوضوء وصفته
	الثاني والثمانون - مسألة ؛ ( والفم والأنف منه )
	الثالث والثمانون - مسألة ؛ ( وغسل اليدين )
	الرابع والثمانون - مسألة ؛ (ومسح الرأس)
	الخامس والثامنون - مسألة ؛ ( والترتيب على ما ذكر الله تعالى )
	فائدة : اعلم أن الواجب عند الإمام أحمد
	فصل: فإن نكس وضوءه ...
	السادس الثمانون - مسألة ؛ ( والموالاة على إحدى الروايتين )
	تنبيه : الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط ...
	فائدة : لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان ...
	السابع والثمانون - مسألة ؛ (وهو أن يؤخر غسل عضو ... )
	فصل : فإن نشفت أعضاؤه ...
	فوائد ؛ منها ، لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة؛...
	ومنها ، لا يشترط للغسل موالاة ...
	ومنها ، إذا قلنا : الموالاة سنة ...
	الثامن والثمانون - مسألة؛( والنية شرط لطهارة الحدث كلها )
	فائدة : لا يستحب التلفظ بالنية ...
	تنبيه : مفهوم قوله : والنية شرط ...
	التاسع والثمانون - مسألة ؛( وهي أن يقصد رفع الحدث ...)
	فائدة : ينوى من حدثه دائم الاستباحة ...
	فائدة : لم يذكر المصنف ، رحمه الله تعالى ،هنا من شوط الوضوء إلا النية ...
	التسعون - مسالة ؛ (فإن نوى ما تسن له الطهارة ... )
	فائدة : ماتسن له الطهارة ...
	تنبيه : قال ابن عبيدان : وكلام المصنف يوهم أن الروايتين فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة فائدتان ؛ إحداهما ، لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة ...
	الثانية ، الصحيح من المذاهب ، أنه يسن تجديد الوضوء لكل صلاة ...
	الحادي والتسعون - مسالة ؛ ( وإن نوى غسلا مسنونا ... )
	فوائد ؛ تتعلق بنية الغسل المسنون ...
	الثاني والتسعون - مسألة؛( وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء ... )
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن اجتمعت أحداث ...
	الثالث والتسعون - مسألة؛( ويجب تقديم النية ... )
	تنبيه : تظهر فائدة قول أبى بكر ، أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث عن باقى الأسباب ،...
	تنبيه : قوله : ويجب تقديم النية ...
	فائدة : لا يبطلها عمل يسير ...
	الرابع والتسعون - مسالة ؛ ( واستصحاب ذكرها في جميعها ... )
	فوائد تتعلق باستصحاب ذكر النية ...
	فصل : إذا شك في النية في أثناء الطهارة ...
	فصل : فإن وضأه غيره أو يممه ...
	فصل : وصفة الوضوء أن ينوى ...
	فصل : ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ...
	تنبيه : قوله : ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ...
	الخامس والتسعون - مسألة ؛ ( وهما واجبان في الطهارتين ... )
	فائدة : هل يسميان فرضا أم لا ؟...
	تنبيه:اختلف الأصحاب، هل لهذا الخلاف فائدة ... ؟
	فائدة : يستحب الانتثار ...
	السادس والتسعون - مسألة ؛ ( ويغسل وجهه ثلاثا ... )
	تنبيه : دخل في قوله : ثم يغسل وجهه ثلاثا ...
	فائدة : النزعتان ما انحسر عنه الشعر ...
	فائدة : الصدغ هو الشعر ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ...
	فائدة : لو كان فيهما نجاسة ...
	تنبيه : قوله : من منابت شعر الرأس ...
	السابع والتسعون - مسألة ؛ ( فإن كان شعر خفيف ... )
	فائدة : يجب غسل اللحية ،...
	تنبيه : قوله : ويستحب تخليله ...
	فصل : ولا يجب غسل داخل العينين ...
	تنبيه : مفهوم قوله : وإن كان يسترها ...
	فصل : ويستحب التكثير في ماء الوجه ...
	الثامن والتسعون - مسالة؛ (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ...)
	فوائد تتعلق بغسل اليدين ...
	فصل : ويجب غسل أظفاره ...
	فصل : إذا كان تحت أظفاره وسخ ...
	فصل : ومن كان يتوضأ من ماء يسير ...
	فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ ...
	التاسع والتسعون - مسألة؛ (ثم يمسح رأسه)
	المائة - مسالة؛ (فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ...)
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو غسله عوضا عن مسحه ...
	الثانية ، ظاهر كلامه أن ذلك يكون بماء واحد ...
	فائدة : كيفما مسحه أجرأ ...
	مائة وواحد - مسالة؛ (ويجب مسح جميعه مع الأذنين ،...)
	تنبيه :الناصية مقدم الرأس ...
	فائدتان ، إحداهما ، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس ...
	والثانية ، لو مسح رأسه كله ...
	فصل : ويجب مسح الأذنين معه ،...
	فصل : ولا يجب مسح ما نزل على الرأس من الشعر ...
	فصل : ويمسح رأسه بماء جديد ...
	فائدة : البياض الذي فوق الأذنين ...
	فصل : فإن غسل رأسه ...
	فائدة : الواجب مسح ظاهر الشعر ...
	فصل : فإن مسح رأسه بخرقة مبلولة ...
	فصل : وهل يستحب مسح العنق ؟ ...
	مائة وأثنين - مسألة؛ (ولا يستحب تكراره ،... )
	مائة وثلاثة - مسألة؛ (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ،...)
	مائة وأربعة - مسألة؛ (ويخلل أصابعهما)
	مائة وخمسة - مسألة؛ ( فإن لم يبق شىء ، سقط )
	فائدة : وكذا حكم التيمم ...
	فائدة : لو وجد الأقطع من يوضيه ...
	مائة وستة - مسألة؛ (فإن لم يبق شىء ،سقط)
	فصل : والوضوء مرة مرة يجزئ ، ...
	فصل : وتكره الزيادة على الثلاث ،...
	مائة وثمانية - مسألة؛ ( وتباح معونته )
	مائة وتسعة - مسألة؛ (ويباح تنشيف أعضائه ،... )
	فوائد ؛ منها ، السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضئ ...
	ومنها ، يضع من يصب على نفسه إناءه عن يساره ،...
	ومنها ، لو وضأه غيره بإذنه ...
	ومنها ، لو يممه مسلم بإذنه ...
	تنبيه :ظاهر كلامه في ((الفروع)) ...
	فصل : ويستحب تجديد الوضوء ...
	فصل : ولا بأس بالوضوء في المسجد ...
	فصل : والمفروض من ذلك ...

	باب المسح على الخفين
	فوائد تتعلق بالمسح على الخفين ...
	فصل:روى عن أحمد أنه قال:المسح أفضل ...
	مائة وعشرة - مسألة؛ (يجوز المسح على الخفين)
	تنبيه :قوله : يجوز المسح على الخفين ...
	فصل : وسئل أحمد عن جورب انخرق ...
	مائة والحادي عشر - مسالة؛ (والعمامة والجبائر)
	فصل : ويجوز المسح على الجبائر ...
	مائة والثاني عشر - مسألة؛ (وفي المسح على القلانس،... )
	فائدة : القلانس جمع قلنسوة ...
	مائة والثالث عشر - مسألة؛ ( ومن شرطه أن يلبس الجميع ،...)
	فصل : كره أحمد لبس الخف وهو يدافع
	فصل : فإن تطهر ، ثم لبس الخف ،...
	تنبيه : من فوائد الروايتين ،...
	فصل : فإن تيمم ،ثم لبس الخف ،...
	فصل : فإن لبس الجبيرة على طهارة ...
	فائدة : لو أحدث قبل وصول القدم محلها ...
	مائة والرابع عشر - مسالة؛ (إلا الجبيرة ، على إحدى الروايتين )
	فصل : ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم ...
	فصل : ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح ...
	تنبيه :الخلاف في كلام المصنف يحتمل أن ...
	فائدة : لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة ...
	فصل :فإن لم يكن على الجرح عصاب ،...
	مائة وخمسة عشر - مسألة؛ ( ويسح المقيم يوما وليلة ،...)
	فائدة : لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم، ...
	فصل : وسفر المعصية كالحضر في مدة المسح ؛...
	تنبيه : مراده بقوله : والمسافر ثلاثة ايام وليالهن ...
	فائدة : لو أقام وهو عاص ...
	مائة وستة عشر - مسألة ؛ (إلا الجبيرة ، فإنه يمسح عليها إلى حلها )
	فصل :ويفارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه :...
	تنبيه :قوله : إلا الجبيرة ...
	فائدة :قال في ((الرعايتين)): يمسح المقيم غير الجبيرة ...
	مائة وسبعة عشر - مسالة؛ (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس ...)
	فائدة : يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات ...
	مائة والثامن عشر ؛ ( ومن مسح مسافرا ، ثم اقام ،...)
	مائة والتاسع عشر - مسالة؛ (وإن مسح مقيما ، ثم سافر ،...)
	فائدة :قال الزركشى : وظاهر كلام الخرقى أنه ...
	فصل :فإن لبث ، وأحدث ، وصلى ...
	مائة والحادي والعشرين - مسالة؛ (وإن أحدث ، ثم سافر ،...)
	فائدة : لو شك في بقاء المدة ...
	مائة والواحد والعشرين - مسألة؛ (ولا يجوز المسح على ما يستر محل الفرض ، ... )
	فصل :فإن كان الخف محرما ،...
	فصل :ويجوز المسح على كل خف ساتر ...
	مائة والثاني والعشرين - مسالة؛ ( ويثبت بنفسه )
	تنبيه :مفهوم قوله : ويثبت بنفسه ...
	تنبيه : ذكر المصنف هنا لجوز المسح شرطين؛...
	تنبيه : قولى : إمكان المشى فيه ، ...
	مائة وثلاثة وعشرون - مسألة؛ ( فإن كان فيه خرق ... )
	فوائد تتعلق بخرق الخف ...
	فائدة : لو مسح على خف طاهر العين ،...
	تنبيه : قوله : أو الجوارب خفيفا ...
	فصل : وكذالك إن كان الجورب خفيفا ...
	مائة وأربعة وعشرون - مسألة؛ (وإن خفا ،فلم يحدث حتى لبس عليه آخر ...)
	فائدة :اختار الشيخ تقى الدين ، مع ما تقدم من المسائل ، مسح القدم ونعلها ...
	تنبيه: شمل قوله: وإن لبس خفا يحدث ...
	فصل :وإن لبس مخرقا فوق صحيح ،...
	فصل :فأ ما إن لبس الفوقانى بعد أن أحدث ...
	فائدة : قال في ((الرعاية)) :لو لبس عمامة فوق عمامة ...
	مائة وخمسة وعشرون - مسألة؛ (ويمسح أعلى الخف دون أسفله ... )
	تنبيه :قد يقال : ظاهر قوله : ويمسح أعلى الخف ...
	فصل : فإن مسح أسفلة ...
	تنبيه :قوله : دون أسفلة وعقبه ...
	فائدة : لو اقتصر على مسح الأسفل ...
	فصل :والقدر المجزئ في المسح ،...
	فصل :فإن مسح بخرقة أو خشبة ،...
	فائدتان ؛ إحداهما ، صفة المسح المسنون ...
	والثانية ، حكم مسح الخف بأصبع ...
	مائة وسته وعشرون - مسألة؛ (ويجوز المسح على العمامة المحكنة ،... )
	مائة وسبعة وعشرون - مسالة؛ (ولايجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ... )
	فصل : وما جرت العادة بكشفه من الرأس ...
	فصل : وحكمها في التوقيت ...
	فائدة : ذكر الطوفى في (( شرح الخرقى )) أن العمامة إذا كانت محنكة ...
	مائة وثمانية وعشرون - مسألة؛ ( ويجزئ مسح أكثرها ،...)
	مائة وتسعة وعشرون - مسالة؛ ( ويمسح على جميع الجبيرة ،... )
	فائدة : لا يجوز للمراة المسح على العمامة ...
	فائدة : مراد الخرقى بقوله : وإذا شد الكسير الجبائر ...
	مائة وثلاثون - مسالة؛ ( ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه ،... )
	تنبيه : اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الروايتين ...
	فصل : وحكم خلع العمامة بعد المسح عليها،...
	فصل : وإذا انقصت مدة المسح ، ...
	فصل : ونزع أحد الخفين كنزعهما ،...
	فوائد :تتعلق بقوله : ونزع أحد الخفين ...
	فصل : وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف ...
	فصل :وإن نزع العمامة بعد المسح عليها ...
	فائدتان :إحداهما ،لو نزع خفا فوقانيا كان قد مسحه ...
	الثانية،اعلم أن كلا من الخف الفوقانى والتحتانى بدل مستقل عن الغسل ...
	مائة وواحد وثلاثون - مسالة؛ ( ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة)
	فائدة: قوله : ولا مدخل لحائل في الطهارة...
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